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40-Daagse tocht naar Pasen 

 
 
Pasen is het doel van onze 40-daagse tocht. Bij het begin van 
deze tocht – op Aswoensdag – kregen we middels de Schrift 
drie werktuigen voor die tocht aangeboden. We hebben ze 
gehoord in het Evangelie van Aswoensdag: aalmoezen 
geven, bidden en vasten.  
 
Aalmoes: verbeeldt de relatie tot de ander. We worden 
uitgenodigd onze menselijke relaties nieuw vorm te geven, 
te laten geven. Hoe gaan wij in onze cultuur, in onze 
communiteit, in ons persoonlijk leven, met de ander om? Zijn 
mensen misschien een object geworden dat we kunnen 
gebruiken of waar we alleen tijd en aandacht voor hebben 
als het ons past? Krijgen ze van ons een aalmoes van welke 
soort dan ook of geven we onszelf?  
 
Anders gezegd, is onze aalmoes een uitdrukking van Gods 
barmhartigheid die ieder en elk voor vol aanziet? Zijn wezen 
is geven, zichzelf geven en de 40-daagse tocht moge ons dat 
leren. Leven met open handen. 
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Bidden: de bron en voedingsbodem van onze relatie tot de 
ander en tot onszelf. Bidden, het is met lege handen voor 
God staan in het besef dat we het leven ontvangen. Wij zijn 
geen eigenaar, wij krijgen het.  
 
Wie bidt, strekt zijn handen dankzeggend uit en vraagt om 
met de Geest van God te worden bekleed, om te leren geven 
als God. Om te leren geven als God en zo een dankend en 
dienend mens te worden.  
 
Vasten: dit instrument wordt ons aangereikt om te leren op 
een juiste manier met onszelf om te gaan. Draait alles om 
onszelf, om onze wensen en verlangens en moet daaraan 
voldaan worden? Zijn we gevangenen van onze impulsen en 
begeerten, of hebben we de vrijheid verworven van de 
kinderen Gods?   
 
We zijn ruim over de helft van onze 40-daagse tocht. Heb je 
al teruggekeken op dat deel van de tocht dat nu achter je 
ligt? Ben je tevreden? Of ging het moeizaam? Eerlijk gezegd 
vind ik het een zware tijd, een tijd waarin ik met mezelf 
wordt geconfronteerd. En dat is niet altijd positief. Maar 
gelukkig, het reisdoel laat nog even op zich wachten. Ik 
hoop dat jij en ik er in slagen de oude mens af te leggen om 
ons met Pasen te laten bekleden met de nieuwe mens. 
 
Paasmorgen. Marcus verhaalt ons: de vrouwen gaan naar 
het graf en vinden het leeg. In het graf zien ze een in het wit 
geklede jongeman zitten.  
‘Wees niet bang’, is het eerste wat hij tegen hen zegt. Hoe 
vaak had Jezus dat ook niet tegen mensen gezegd: dat ze 
niet bang moesten zijn..? ‘U zoekt Jezus? Hij is niet hier.  
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Hij is opgewekt uit de dood. Hij gaat jullie voor naar Galilea.’ 
Dat is hun thuis. Jezus gaat ons voor waar wij thuis zijn, de 
plek waar wij wonen en doende zijn. Hij gaat ons voor, voor 
ons uit. Hij wijst ons in het leven van alle dag de weg door 
voor ons uit te lopen. En wij? Wat doen wij? Volgen wij Hem? 
Gaan wij achter Hem aan..? Hij ziet naar ons om.  
 
Hij kijkt naar ons om… of wij wel volgen om zo mensen te 
worden op zijn paasbest. Dat is een leven in volle glorie, 
zonder angst, afgunst en al wat dood zaait en dood is, leven 
in het licht van God. 
Zalig Pasen. 
 
Peter Denneman smm 
 

 

Uit de provinciale raad 
➢   van 1 december 2020    

 
 
Opening door Peter Denneman en bezinning door Jan 
Lathouwers 
Peter Denneman opent de vergadering en heet iedereen 
welkom. Als bezinning leest Jan Lathouwers een overweging 
voor die betrekking heeft op de adventsperiode. 
 
Jaarplanning 2021 
De BPR-vergadering wordt gepland op 19 januari 2021. 
Het kapittel wordt geagendeerd op 15 en 16 juni 2021. 
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De 3-daagse retraite is vastgesteld van 13 t/m 15 september. 
De Requiemviering kan, naar het zich laat aanzien, volgend jaar 
weer in de Montfortkapel in Oirschot gehouden worden. 
 
Financiële zaken 
Nicole Vogels gaf tijdens de vergadering van de Financiële 
Commissie aan dat het interessant is de Amerikaanse dollars 
naar euro’s om te zetten, omdat volgend jaar geen rente meer 
verstrekt wordt over de dollars. 
 
IMA-tekort 
Peter Denneman stelt voor iets extra’s te geven bovenop het 
reeds betaalde bedrag dat de Nederlandse Provincie jaarlijks 
bijdraagt aan de IMA. Dit wordt akkoord bevonden met de 
opmerking dat andere entiteiten dit ook zouden moeten doen 
als er een tekort is. 
 
Provincialaat 
Verzoek om een bijdrage van Isaac Wüst, secr. van Kerk Hardop 
inzake ‘De Bezieling’ 
Het is niet geheel duidelijk of het de jaarlijkse bijdrage betreft 
of dat het om een extra bijdrage gaat. Als de montfortanen 
vorig jaar een extra bijdrage gedaan hebben, zullen ze dat dit 
jaar weer doen.  
 
Piet Schoen wil eind 2020 stoppen als commissielid van de 
Giftencommissie. Jan Lathouwers wil dit tijdelijk van Piet 
overnemen. Peter zal aan Theo van der Geest vragen of hij 
hiermee akkoord gaat. 
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Generalaat 
Mail van A. Suhardi inzake Sharing on Montfortian Associates 
Nederland heeft niet echt associés. Alleen Archibald van 
Wieringen in Nederland en Ingeborg Lowsen in Denemarken.  
Hier kan niet zo een twee drie een antwoord op geformuleerd 
worden daar we toch echt een provincie zijn die alleen maar 
ouder aan het worden is. Wellicht dat Stefan Musanai en 
Charles Leta in de toekomst hiermee aan de slag gaan. 
 
Reacties ‘grenzeloze pelgrimstocht t.b.v. Zoom-vergadering d.d.  
9 december 2020 
Peter Denneman heeft aan alle confraters een reactie gevraagd 
naar aanleiding van de vragen hieromtrent, gesteld door het 
generalaat. Op 9 december zullen de antwoorden in een Zoom-
vergadering met o.a. Felix Phiri, Desmond Connolly, Gerd-Willi 
Bergers, Jos Van den Bergh, Lonely Paul Mashonga en Thomas 
Poth, worden besproken. 
 
Pastoraat Stefan en Charles 
Peter Denneman heeft samen met John van Oss, Stefan en 
Charles, aanstaande maandag een gesprek met René Maessen, 
de vicaris-generaal van het Bisdom Roermond inzake de 
federatievorming. Uitvaarten e.d. worden nu gedaan door de 
pater die de weekbeurt heeft en niet telkens door John, zoals 
de parochianen dit vaak willen. 
 
 

➢   van 5 januari 2021    
 

Opening en bezinning door Peter Denneman 
Peter Denneman opent de vergadering en leest als bezinning: 
‘Openbaring des Heren’. 
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Provincialaat 
Provinciaal Kapittel 15 en 16 juni 2021 
De kapittelleden zijn bekend, een leidinggevende is gevonden, 
de locatie is gereserveerd en Marco Pasinato van het generale 
bestuur zal aanwezig zijn. Alleen het concept verslag van de 
bestuursperiode 2017 - 2021 moet nog besproken en 
goedgekeurd worden. 
 
BPR-vergadering 19 januari 2021 
Op zich zou in de bibliotheek vergaderd kunnen worden, maar 
er komen wel een aantal mensen van buitenaf (Covid-19). Of 
het door kan gaan dient met overste Piet Derckx overlegd te 
worden. Maar het zou in principe kunnen, daar voldoende 
ruimte is om de 1,5 meter afstand te bewaren. 
 
Financiën 
bericht van Jos Van den Bergh (Belgische delegatie) 
Op 14 december jl. stuurde Jos een bericht naar Peter: ‘Wij zijn 
bezig met het voorbereiden van onze verhuizing. We hebben een 
gids samengesteld van alles wat moet gebeuren in Leuven en in 
Kessel-Lo om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan 
meewerken. Daarnaast is er een document gekomen dat we gaan 
bespreken met de groep van Leuven, als een soort voorbereiding 
om een vernieuwende- en meer betrokken gemeenschap te 
worden rond onze drie jonge missionarissen. Wij hebben nu ook 
wellicht een oplossing voor onze bibliotheek, in die zin dat het 
grootste gedeelte mogelijk opgenomen zal worden bij de mariale 
bibliotheek van de KUL.’. De nieuwe huurprijs in Kessel-Lo is 
gunstig. 
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Generalaat 
Zoom-vergadering d.d. 9 december 2020 ‘grenzeloze 
Pelgrimstocht’ 
Peter is concreet op de gestelde vragen ingegaan, terwijl 
anderen meer een situatie-beschrijving gaven. Niet iedereen 
had de opdracht op dezelfde manier ingevuld. De moderator 
had wellicht sterker mogen ingrijpen. 
 
Bijdrage AMA 2021 
Mensen met een Missie vraagt een toezegging. We zullen voor 
2021 hetzelfde doen als 2020. Uit de 7 voorgelegde projecten 
maakte het bestuur de keuze voor Oeganda ten behoeve van 
‘Religieuze leiders in actie geweld tegen vrouwen’ en aan 
Diverse landen ‘Mensen in beweging’. 
 
BEMIN 
Notulen BEMIN-NIM vergadering d.d. 4-12-2020 
Er is besloten met de provinciaals, die NIM hebben opgericht, 
samen te komen en te praten. De stichting NIM die door deze 
provinciaals is opgericht, heeft het bestuur van NIM in handen 
gelegd van de theologische faculteit van Nijmegen. Dit is alleen 
op organisatorisch vlak. Wat het instituut nu precies moet gaan 
doen; daar wil de stichting zich niet mee bemoeien. De stichting 
NIM wil alleen de voorwaarden scheppen opdat dingen gedaan 
kunnen worden. Ze maken geld over aan de faculteit en de 
faculteit moet dan het een en ander faciliteren. Wat er allemaal 
gefacili-teerd dient te worden, komt dat dan te liggen bij 
BEMIN? Zo ja, dan zal BEMIN een juridische status moeten 
krijgen. 
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Notulen BEMIN vergadering d.d. 11-12-2020 
Na de notulen gelezen te hebben blijkt toch wel dat het lastig is 
de structuur compleet te krijgen; er zijn teveel mensen die er 
iets over te zeggen hebben. Aan de ene kant zijn het 
provinciaals die aan tafel zitten, aan de andere kant zijn het 
mensen die van het bestuur de opdracht hebben gekregen 
aanwezig te zijn en mensen uit de derde wereld. Het loopt een 
beetje door elkaar omdat je enerzijds migrantenparochies hebt 
en anderzijds met congregaties die buitenlanders over hebben 
laten komen. 
 
KNR 
Bijdrage KOS 2021 en KNR-PIN 2021 
We zullen voor 2021 hetzelfde doen als vorig jaar. 
 
begroting en jaarplan 2021 met stemformulier/goedkeuring 
De begroting en het jaarplan 2021 zullen in de PR-vergadering 
van 9 februari a.s. besproken worden.  
Het stemformulier/goedkeuring zal vanmiddag ingevuld 
worden namens het bestuur, waarna het per e-mail aan 
mevrouw Van Bergen van het KNR zal worden verzonden. 
 
Pastoraat en Montfort Project Stefan en Charles 
Het afscheid van John van Oss als pastoor 
Hoe zal de parochie reageren; ze denken nog steeds dat Stefan 
of Charles pastoor wordt. Dit moet snel met de kerkbesturen 
gecommuniceerd worden. Er hebben al inleidende 
besprekingen bij het Bisdom Roermond plaatsgevonden 
rondom de federatievorming. Als de federatievorming nog niet 
rond is op het moment dat John van Oss wil stoppen, zal de 
deken van Schinnen gevraagd worden waarnemend pastoor te 
worden. 
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Montfort Project 
Binnenkort zal Peter met Stefan en Charles het Montfort 
Project weer oppakken en hen vragen iets op papier te zetten, 
zodat concrete plannen gemaakt kunnen worden. Ze dienen 
ook aan de slag te gaan met de inburgeringscursus om alles op 
tijd goed te kunnen afronden. 
 
Rondvraag 
Jan Lathouwers komt nog terug op de uitvaart van Simon 
Kuijten op 23 december 2020 in Dongen. Stefan en Charles, die 
tijdens de dienst gezongen hebben, waren nauwelijks te 
verstaan. Ze stonden op een ongelukkige plek en vanwege 
Covid-19 ook nog eens erg ver uit elkaar. Het geluid van de 
piano was veel te hard. Jammer, want het was verder een 
mooie dienst. 
 
Veel montfortanen zijn ons ontvallen in 2020, zo ook 
provinciaal bestuurslid en vicaris Simon Kuijten. Hoe gaan 
we verder? Het uitschrijven van een verkiezing lijkt het 
meest democratisch, totdat tijdens het kapittel, dat hopelijk 
in juni gehouden kan worden, een geheel nieuw bestuur 
gekozen kan worden. 
 
 

➢   extra vergadering van 11 januari 2021    
 

Opening door Peter Denneman 
Peter Denneman opent deze extra vergadering en heet 
iedereen welkom. Hij geeft aan overleg te willen voeren met 
betrekking tot een aantal belangrijke zaken. Kwesties die niet 
kunnen wachten tot het volgende kapittel. 
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De BPR-vergadering van 19 januari 2021 
Afgesproken werd de BPR-vergadering op dinsdag 19 januari 
a.s. te houden. De vraag is of de vergadering op die datum door 
moet gaan of dat de restricties in verband met de Covid-
maatregelen dit tegenhouden. De voorkeur gaat ernaar uit de 
BPR-vergadering door te laten gaan. Er is voldoende ruimte om 
de 1,5 meter afstand te garanderen en iedereen zal een 
mondkapje dragen. Peter wil het in de BPR-vergadering vooral 
hebben over: 
 
Aanvulling provinciaal bestuur 
Het provinciaal bestuur bestaat sinds 16 december 2020 met 
het wegvallen van Simon Kuijten als vicaris, nog maar uit twee 
personen en dat is te beperkt. Er moet een aanvulling komen 
op het 2-koppige bestuur, maar je kunt niet zo maar mensen 
aanwijzen. Het uitschrijven van een verkiezing onder de 
Nederlandse confraters lijkt de meest correcte wijze om dit op 
te lossen. 
 
Status van de provincie 
Voor welke status kiezen we? Blijven we een provincie of gaat 
onze voorkeur uit naar een generale delegatie? 
 
De communiteit Schimmert en de communiteit Vroenhof 
Gezien de zwaarte van de verantwoordelijkheden voor de 
beide oversten, moet er gesproken worden over de lokale 
communiteiten. Gaan we een beroep doen op de inzet van niet-
montfortanen? 
 
Het TV-programma ‘We want more” van SBS6 (John de Mol) 
Charles Leta is gevraagd of hij wil deelnemen aan bovenge-
noemd programma.  
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Het betreft een programma met een wedstrijdelement en de 
aanwezigheid van juryleden. Er wordt door iedere deelnemer 
een lied gezongen en daarnaast wordt er een portret gemaakt 
van die deelnemer. Charles heeft besloten niet mee te doen, 
omdat het op een commerciële zender wordt uitgezonden, 
bedoeld als entertainment voor een bepaald soort publiek. Het 
heeft weinig diepgang en je loopt risico als geloofsgemeen-
schap belachelijk gemaakt te worden. 
 
De toekomst van Stefan Musanai en Charles Leta 
Voor Stefan en Charles geldt dat 45% van hun inkomen uit de 
parochie komt. Daarnaast gaan zij straks montfortaans werk 
doen en dat deel komt dan voor rekening van de 
montfortanen. In 2022 moeten Stefan en Charles ingeburgerd 
zijn in Nederland.  
Huub Gorissen van het kerkbestuur van Genhout gaf, toen er 
gesproken werd over de samenwerking, aan dat het niet alleen 
een zakelijke samenwerking moet zijn, maar dat je ook iets aan 
de corebusiness van de Rooms-Katholieke Kerk moet doen. 
Corebusiness betekent verdieping en die willen ze ook 
aangaan. De pastors kunnen daarbij ondersteunen, maar het 
dient van de twee kerkbesturen uit te gaan. 
 
 

➢   van 9 februari 2021    
 

Opening door Peter Denneman en bezinning door Jan 
Lathouwers 
Peter Denneman opent deze Zoom-vergadering en heet Jan en 
Monique welkom. Daarnaast begroet hij Charles Leta die vanaf 
nu tot aan het te houden kapittel in juni 2021, de vrijgevallen 
plaats als bestuurslid van Simon Kuijten inneemt. 
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Jan leest als bezinning een tekst voor uit het grote levensboek 
van Anselm Grün, genaamd: ‘Om je ziel op adem te laten 
komen’. 
 
Provincialaat 
verzoek bijdrage voor beademingsapparatuur van Thomas Msusa 
Twee weken geleden ontving Peter Denneman via Servé 
Kengen een mail van aartsbisschop Thomas Msusa over de 
situatie in Malawi en het feit dat het daar volledig ontbreekt 
aan financiële middelen terwijl de coronabesmettingen 
daarentegen oprukken. De Stichting Vrienden van Chiromo 
levert 10 beademingsapparaten en het provinciaal bestuur zal 
eveneens 10 beademingsapparaten financieren. 
 
verzoek bijdrage van Lonely Paul Mashonga vanwege de ernstige 
Covid-19 toestanden 
Ook Lonely Paul Mashonga heeft vanuit Malawi een beroep 
gedaan op de Nederlandse Provincie voor een bijdrage. Het 
bestuur stelt voor eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen als 
aan Thomas Msusa is verstrekt. 
 
Financiën 
het verzoek van Antoon van Noije 
Antoon vraagt aan de Nederlandse provincie om een bijdrage 
voor de aanschaf van een tweedehands autobus c.q. een 
rijdende winkel om producten aan te bieden, reclame voor hun 
project te kunnen maken en daardoor extra inkomsten te 
genereren. Op die manier worden kosten uitgespaard, omdat 
geen lokaal voor een bazaar gehuurd hoeft te worden. 
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Pastoraat en Montfort-project Stefan en Charles 
Charles vertelt dat hij en Stefan zoeken naar een manier om 
meer mensen te bereiken om hun boodschap over te brengen. 
Voor een deel doet Charles dit via Social Media, maar het zijn 
maar probeersels omdat er nog geen vast concept is.  
In de toekomst wil hij de kern van de boodschap, het geloof in 
Jezus Christus en hetgeen Hij in deze tijd voor mensen betekent, 
onder de aandacht brengen van een breder publiek. Hij vindt 
het belangrijk eerst intern hierover na te denken en regelmatig 
brainstormsessies hierover te hebben met gelijkgestemden. Hij 
hoopt dat onder andere het aanstaande gesprek met Peter 
over verdere stappen met betrekking tot het Montfort Project, 
een begin zal zijn meer mogelijkheden hiertoe te kunnen zien, 
zodat concrete plannen gemaakt kunnen worden. Het 
Evangelie van de zondag gebruikt Charles af en toe op Social 
Media, in de vorm van een plaatje met een statement van 
enkele regels. Daar ontvangt hij regelmatig reacties op of er 
worden vragen over gesteld. Maar het blijft moeilijk in deze 
coronatijd een gedegen project op te starten, mede door het 
gemis aan contactmomenten met andere mensen. 
 
verslag van de bestuursvergadering d.d. 2 februari jl. met de 
kerkbesturen van Genhout en Schimmert 
Van beide besturen waren twee personen present en verder 
waren aanwezig John van Oss, Stefan Musanai, Charles Leta en 
Peter Denneman. De vergadering verliep goed. Peter heeft hen 
verteld hoe het gesprek met René Maessen van het Bisdom 
Roermond, in verband met de federatievorming, is verlopen. 
Dit werd door beide kerkbesturen goed ontvangen. 
 
 
 



53 
 

KNR 
begroting, jaarplan en jaarthema 2021 + Motu proprio 
De vergadering heeft de begroting en het jaarplan bekeken en 
heeft er verder geen vragen of opmerkingen over.  
Met betrekking tot het KNR is veel veranderd, in die zin dat je 
vroeger een tiental commissies had die nu zijn teruggebracht 
naar 3 commissies. 
1) De Commissie Beheer en Bestuur (CBB); 2) de Commissie 
Presentie Religieuzen (CPR) waarvan Peter Denneman ad 
interim voorzitter is en 3) de Werkgroep KNR-PIN. Verder is 
nieuw punt 2.6 Theologie van het Religieuze Leven, dat met meer 
voortvarendheid wordt opgepakt. Punt 3.2.1 Het ‘Draaiboek 
Voltooiing’ is onder de aandacht en punt 3.2.3 Monialenkloosters, 
Instructie Cor Orans, vanwege de onrust onder de monialen, 
veroorzaakt door het Vaticaan. Men is bezig met ondersteuning 
en advisering. Punt 4 Commissie Presentie Religieuzen houdt zich 
op dit moment voornamelijk bezig met internationalisering 
(4.1.1) en roeping en vorming (4.1.2). Peter zegt dat het goed is 
dat hij ook lid van BEMIN is, want daar raken deze thema’s 
elkaar. Gelukkig zijn er allerlei dwarsverbindingen. 
 
Motu proprio (een pauselijke brief op persoonlijk initiatief en 
met persoonlijke ondertekening en datering door de paus in 
het Latijn). 
Het provinciaal bestuur staat volledig achter het initiatief van 
het Vaticaan de oprichting van nieuwe instituten van godgewijd 
leven door de Heilige Stoel te laten goedkeuren en niet meer 
door middel van diocesane erkenning. Dit om te vermijden dat 
er nutteloze of onvoldoende krachtige instituten ontstaan, 
buitensporige vermenigvuldiging en fragmentering in kleine, 
weinig levensvatbare groepen. 
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Waarderingsprijs 2021 
Ieder jaar reikt het bestuur van het KNR een waarderingsprijs 
uit ter bekroning van activiteiten, die passen bij de traditie van 
religieuzen op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. 
De prijs is bedoeld voor een initiatief dat de religieuzen 
waarderen en waarin zij zich herkennen. De prijs bestaat uit een 
bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5.000,-. 
 
Rondvraag 
Peter Denneman heeft een mail ontvangen over het feit dat er 
diverse namen voor de montfortanen bij de diverse banken 
circuleren. Servé Kengen heeft een brief voor Peter opgesteld 
die aan Luiz Stefani gestuurd is met daarin het verzoek of Luiz 
Stefani, als generaal overste, duidelijk wil maken dat alle namen 
die gehanteerd worden staan voor de Nederlandse Provincie 
van de Montfortanen en feitelijk op hetzelfde neerkomen. 
 
Peter geeft aan dat er in deze vergadering nog niet gesproken 
is over ondersteuning van het bestuur en de oversten van de 
communiteiten. In de BPR-vergadering van 19 januari jl. is hier 
wel al over gesproken. Servé Kengen draagt al zorg voor een 
groot deel van de uit te voeren werkzaamheden. Welke 
werkzaamheden zouden dan overblijven voor een zakelijk 
directeur van de communiteiten? Of, welke werkzaamheden 
die Servé uitvoert zouden eventueel door een aan te stellen 

zakelijk directeur overgenomen kunnen 
worden om Servé te ontlasten? 
Wat de ondersteuning van het bestuur 
betreft, is nog niet helemaal helder hoe 
hierin verder te gaan. 
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Onze overledenen 
 

In Sao Paulo-Cajamar, Brazilië, overleed op 25 december 2020 
David (één van de twee aangenomen zonen van Antoon van 
Noije) aan de HIV-besmetting waarmee hij werd geboren. Hij is 
30 jaar geworden. 
 
Op 4 januari 2021 overleed Jean van Osch smm in Ettelbruck, 
Luxemburg. Hij is 85 jaar geworden en was 65 jaar 
montfortaan. 
 
Eveneens op 4 januari 2021 stierf Maria Solberg, huisgenote van 
Jacques Hoedemakers. 
 
In Frankrijk overleed Raymond Rouger smm op 4 januari 2021. Hij 
werd 80 jaar en was 60 jaar montfortaan. 
 
In Trier, Duitsland, overleed op 7 januari 2021 Josef Rühs smm. 
Hij is 93 jaar geworden en was 68 jaar montfortaan. 
 
Frits Tesser, oud montfortaan, stierf in Duiven op 8 februari 
2021. Hij is 89 jaar geworden. 
 
De lieve zus van Piet Schoen, An Schoonebeek-Schoen, overleed 
op 21 februari 2021 in Haarlem. Piet vond het fijn dat hij tijdens 
de uitvaart mee voor mocht gaan. 
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Nieuws uit de provincie 
 
Pee de Waard houdt ons regelmatig via e-mail op de hoogte 
van zijn gezondheid. Op Aswoensdag is hij geopereerd. De 
operatie is geslaagd. Pee heeft geen pijn meer en is nu aan 
het revalideren. 
 
Herman Jansen is gebeld door Peter Denneman om te 
informeren hoe het met hem gaat nu hij sinds de corona-
uitbraak in maart 2020 niet meer naar Vroenhof komt, 
tenminste tot aan de voordeur en niet verder. Hij maakt het 
goed. 
 
Jan Lathouwers geeft aan dat hij weinig last van zijn been 
heeft. Zolang hij niet ziek wordt of hoge koorts krijgt, hoeft 
er niet ingegrepen te worden. Vanwege zijn jonge leeftijd is 
Jan nog niet aan de beurt met vaccineren tegen Covid-19. 
 
Richard Schreurs maakt goede vorderingen wat zijn 
gezondheid betreft. Hij kan zelfs weer pianospelen nu zijn 
linkerhand weer beter functioneert. 
 
Bij Antoon van Noije zijn enkele kleine nierstenen 
geconstateerd. Hij heeft veel pijn, maar volgens de arts komt 
dit vanuit de rug en niet vanuit de nieren. Er is een scan 
gemaakt, waaruit blijkt dat het inderdaad rugklachten zijn 
waar waarschijnlijk weinig aan te doen is. Het laatste nieuws 
is dat enkele poliepen uit zijn darmen verwijderd zijn. 
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In de Sitio is alles in orde en de eerste vaccinaties zijn een 
feit, ook Antoon zal snel aan de beurt zijn. Hoewel hij graag 
naar Nederland wil komen, zal dat vermoedelijk nog wel een 
tijdje op zich laten wachten. 
 

Peter Stevens verhuisde op donderdag 7 januari 
2021 van Oirschot naar Vroenhof. Hij maakt het 
goed, maar heeft wel een afspraak bij de dokter 
om zijn algehele gezondheid te laten checken. 

In de communicanda was een verkeerd telefoonnummer van 
Peter vermeld. Het juiste nummer is: 043 - 60 88 205. 
 

 
 
 

Uit de wereldwijde congregatie 

 
Op 31 januari 2021 werd in Gitega, Burundi het Continentaal 
Missiejaar 2021 voor Afrika en Madagaskar officieel geopend 
door generaal overste Luiz Stefani smm. Het continentale 
missiejaar voor Afrika en Madagaskar is een gelegenheid om 
samen drie belangrijke doelstellingen te verwezenlijken. 
 

 



58 
 

Het saamhorigheidsgevoel en de eenheid van de entiteiten 
binnen de geografische zone te versterken en deze eenheid uit 
te breiden tot de hele congregatie in een wereld waar we 
geconfronteerd worden met menselijke verdeeldheid en 
isolement; de balans op te maken van de aanwezigheid die we 
als Montfort missionarissen aan dit continent hebben geboden; 
en nieuwe missionaire perspectieven voor de toekomst te 
schetsen.  
Tussen de opening en de afsluiting van het jaar vinden 
verschillende evenementen binnen en buiten de entiteiten 
plaats, waaronder de canonieke visitaties, de continentale 
vergadering van 19-23 oktober 2021 in Malawi en de afsluiting 
van het jaar op 31 december 2021 in Madagaskar. 
 
 

Begin februari 2021 is Ghislain 
Kasereka door Jos Van den 
Bergh tot overste benoemd 
van de communiteit Kessel-Lo 
in België. 
 
De verhuizing van Diestsevest 
117 en 119 in Leuven naar 
Kessel-Lo is gepland in april/mei 
2021. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. 
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Uitnodigingsbrief 

CGE mei 2021 
 
SG 18-2021 - Rome, 4 maart 2021 
 
Aan Peter Denneman smm 
provinciaal overste 
 
Uitnodiging voor de Buitengewone Generale Raad 
van 1 tot 9 mei 2021 - via Zoom 
 
Memoires 
“Charité is de koningin van alle deugden en de belangrijkste 
die met haar gouden scepter de Congregatie bestuurt. Zij is 
haar levensbloed, de band die haar bij elkaar houdt en haar 
beschermer; trots, zelfingenomenheid en zelfzucht worden 
ervan verbannen.” (MR 45; cfr. C 21). 
 
Onze volgende Buitengewone Generale Raad (CGE) is 
vastgesteld en vindt plaats van 1 tot 9 mei 2021. Het was 
onze wens om deze bijeenkomst in levende lijve te kunnen 
organiseren. Met de instemming van alle oversten van onze 
entiteiten, om redenen die we allemaal kennen, hebben we 
besloten om virtueel te vergaderen (video-conferentie) via 
Zoom. 
 
Het document "Nieuws over onze grenzeloze Pelgrimstocht", 
de brief van 3 november 2020, is een belangrijk referentie-
punt bij de voorbereiding van onze CGE van 2021.  
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Dat is duidelijk geworden na de virtuele vergaderingen via 
Zoom in december 2020. Dat heeft ons geholpen kern-
thema’s voor deze bijeenkomst te bedenken en vast te 
stellen. Het hele traject is samengevat door en in de brief 
van 13 januari 2021 met de mogelijkheid de laatste hand te 
leggen aan de modules. 
 
Zo hebben wij voor onze CGE van mei 2021 vier kernthema’s. 
Hierbij wil ik u niet alleen de kernthema’s meedelen, maar u 
ook op de hoogte brengen van de methodologie en de 
technologie van onze vergadering. 
 
Kernthema’s 
De volgende kernthema’s zullen onderwerp van onze 
besprekingen zijn: 
 

1. Begeleiding van de jonge priesters 
Dit is al een oude kwestie. Wij moeten het behandelen 
omdat het beantwoordt aan de behoefte om de jongsten te 
helpen een religieus leven te leiden (een punt waarop zij 
vaak bevraagd worden), en om broederlijk (met zijn 
moeilijkheden) en apostolisch te leven (soms misleidend 
vanwege mislukkingen). Iemands leven opnieuw te bezien 
biedt mogelijkheid tot verbetering, in vorm te blijven en 
gelukkiger te zijn in zijn roeping. Het is een echte 
broederlijke dienst die aangeboden moet worden. 
Wat betreft vertrek uit de Congregatie (met name voor 
incardinatie in bepaalde bisdommen), wordt de vraag naar 
de kwaliteit van het religieuze leven met klem aan de orde 
gesteld. Dit religieuze leven zou gebaseerd moeten zijn op 
spiritueel leven, broederlijk leven, delen.  
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Deze punten zouden moeten worden uitgediept, zodat de 
dimensie "religieus leven" weer de kern zou kunnen vormen 
van de montfortaanse roeping en zending. Zoals het 
gezegde luidt: "zonder mystiek kan er geen sprake zijn van 
echte zending". 
 

2. Zelf-financiering van de opleiding en een 
planningsproject 

Er zijn ook zorgen die al vrij lang bestaan, maar die nog niet 
volledig zijn weggenomen. Zelf-financiering is een teken van 
volwassenheid en van het nemen van verantwoordelijkheid 
voor de eigen toekomst en die van de Congregatie. Het 
behoren tot de Congregatie betekent voor iedereen 
evenzeer zorgdragen op financieel gebied en het nemen van 
de leiding op dit gebied, de wens om onze middelen 
gemeenschappelijk te gebruiken (strijd tegen het 
individualisme) en de wens transparant te zijn en de 
bereidheid verantwoording af te leggen. 
 
Het is ook onmisbaar om te committeren aan de dynamiek 
van planning. Hierdoor kunnen we betere keuzes maken die 
logisch zijn. Hieraan beantwoorden stelt ons ook in staat om 
nauwkeuriger te bepalen wat de behoeften zijn en daarop te 
reageren. Het vermijdt dat we alle kanten opgaan met de 
indruk van doelloosheid. 
 

3. Vorming tot leiderschap 
Het gaat hier om een betrekkelijk nieuwe behoefte, maar 
het aanpakken ervan wordt steeds urgenter om de 
overdracht aan de jonge generaties te verzekeren, om de 
continuïteit van de onmisbare verantwoordelijkheden in de 
Congregatie en de communiteiten te verzekeren. 
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De toekomst wordt duidelijk doorgegeven door de jonge 
confraters, in broederlijke relatie met de andere generaties 
die hen zijn voorgegaan. Daarom moeten we op hen 
vertrouwen. We moeten nadenken over vernieuwing in alle 
sectoren van het leven van de Congregatie om de 
uitdagingen van de evangelisatie in de komende jaren, met 
hun ingrijpende veranderingen, aan te kunnen. Vorming 
(theologisch, spiritueel en ook voor leiderschap) is een 
manier om de jonge confraters in staat te stellen 
verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit aspect zou een 
prioriteit moeten zijn. Menselijke vorming, steviger voor 
iedereen (conflictbeheersing, interculturele-, intergenera-
tionele conflicten), is eveneens een middel om hen voor te 
bereiden op verantwoordelijkheid. 
 

4. De Ratio Formationis - Deel II 
Met deze uitnodigingbrief maak ik gebruik u de laatste tekst 
van de Ratio Formationis, deel II, toe te sturen met het 
verzoek de tekst te lezen vóór de CGE. Ieder van u zal zijn 
creativiteit moeten gebruiken dit document onder de 
confraters te verspreiden en hun reacties te verzamelen. U 
kunt onder andere de punten noteren die u positief en 
nuttig lijken voor uw entiteit en aangeven welke punten 
voor u gemakkelijker uit te voeren zijn. 
 
Methodologie en technologie ter voorbereiding van de CGE 
Wij bedanken iedereen die zijn bezorgdheid heeft geuit over 
het technische aspect van deze virtuele CGE. Concrete 
suggesties zijn door het generaal bestuur ontvangen en daar 
houden we rekening mee. Zo hebben wij een beroep gedaan 
op de ervaring en de deskundigheid van de Unie van 
Generale Oversten (UGO).  
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Het secretariaat van de UGO heeft een rijke ervaring in dit 
soort activiteiten en wil ons begeleiden bij het uitwerken van 
een technisch schema voor de realisatie van onze CGE. 
 
Alle details met betrekking tot de technische strategieën die 
zullen worden gebruikt, zullen vooraf aan u worden 
meegedeeld, eveneens zal een praktische demonstratie voor 
elke deelnemer aan de CGE worden geprogrammeerd. Dit 
zal zeker bijdragen tot het welslagen van onze bijeenkomst. 
 
Ruimte voor overleg en informatie 
Tenslotte zal in deze CGE ruimte worden vrijgemaakt voor 
overleg en informatie. Ik noem een aantal onderwerpen, 
zoals: 
 

• op weg naar het Generaal Kapittel van 2023; 

• overwegingen bij de stichtingen in Mexico en 
Vietnam; 

• continentale zendingsjaren, bezoeken, kapittels en 
vergaderingen van de entiteiten; 

• de mogelijkheid van een volgende CGE vóór het 
Generaal Kapittel. 

 
Het scenario, in de context van Covid-19, biedt ons 
tenminste twee mogelijkheden die onze strategieën en 
beslissingen voortstuwen: het ene is om aan de horizon een 
dreigende toekomst te zien die angst inboezemt en initia-
tieven afremt, waardoor we kunnen geloven dat de wereld 
zal terugkeren zoals het eerder was; de andere is om deze 
inspirerende toekomst te aanvaarden als ‘n aanmoedigende 
innovatie en het huidige moment aan te grijpen als een kans 
om het beter te doen. 
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Het verdient beslist de voorkeur om ons te laten inspireren 
door de Brandende Bede van de heilige Louis Marie de 
Montfort en ons te herinneren wat hij van ons verwacht: 
 

“Gedenk uw Congregatie. 
Het moet een congregatie zijn, een vereniging, 
een groep mannen special door u uitgekozen 

en voorbestemd in en uit de wereld. 
Het is een kudde geweldloze lammeren, 

die u moet verzamelen temidden van zoveel wolven, 
een vlucht witte duiven en koningsarenden 

tussen zoveel horzels, 
een troep snelle herten 

temidden van zoveel schildpadden, 
een bende moedige leeuwen tussen zoveel vreesachtige hazen. 

Heer, verzamel ons uit de volken: 
breng ons bijeen, maak ons tot een gemeenschap, 

ter ere van uw heilige- en machtige Naam.” (PM 18). 
 
Ik wens u allen een goede voorbereiding op de 
Buitengewone Generale Raad, terwijl ik u op de eerste plaats 
een goede tocht wens op weg naar het Paasfeest. 
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Zondagochtendgebed 

(12 juli 1942) 
 

“Het zijn bange tijden, mijn 
God. Vannacht was het 
voor het eerst, dat ik met 
brandende ogen slapeloos 
in het donker lag en er vele 
beelden van menselijk 
lijden langs me trokken. 

 
Ik zal je één ding beloven, God, een kleinigheidje maar: ik zal 
mijn zorgen voor de toekomst niet als even zovele zware 
gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een 
zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik 
zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan 
van te voren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me 
steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij 
jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En 
dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het 
enige waar het op aan komt: een stukje van jou in onszelf, 
God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op 
te graven in de geteisterde harten van anderen.  
 
Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel 
te kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je 
er ook niet voor ter verantwoording, jij mag ons daar later 
voor ter verantwoording roepen.” 
 
Uit: Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. 
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Voorproefje uit de Missiebrief 

van BEMIN 

 
GEROEPEN TOT VERBONDENHEID 
Zo luidt de titel van de Missiebrief van het Beraad 
Missionarissen in Nederland (BEMIN). Dat is een platform 
van een aantal missionaire congregaties die regelmatig 
bijeenkomt voor uitwisseling van ervaringen en ideeën over 
missie. Namens de montfortanen neemt Peter Denneman 
daaraan deel. BEMIN wil met deze missiebrief, geredigeerd 
door Gerard Moorman, stafmedewerker KNR, een aanzet 
geven tot een nieuwe bezinning op de missionaire opdracht 
van religieuze instituten en missionaire- en kerkelijke 
organisaties. Rond Pinksteren wordt deze brief o.a. naar de 
parochies gestuurd. Hieronder enkele citaten uit deze brief. 
 
‘Door een seculariseringproces van vele decennia is in ons 
deel van de wereld een breuk ontstaan met het religieuze 
verleden. Jongere generaties zijn vervreemd van het geloof 
van hun voorouders en verstaan nauwelijks nog de 
religieuze taal van het christelijke geloof. 
 
Christenen die uit andere continenten naar Nederland 
komen, hebben minder last van “religieuze sprakeloosheid”. 
Door de expliciete manier waarop migranten hun geloof 
beleven en uiten, wordt de seculiere samenleving 
gedwongen zich opnieuw te verhouden tot religie. 
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De kracht van de missionaire beweging is altijd geweest dat 
ze bruggen weet te bouwen tussen zeer verschillende groe-
pen mensen; dat ze vensters opent naar andere culturen, 
zienswijzen en contexten. Missie overschrijdt immers per 
definitie geografische-, religieuze-, culturele-, sociale- en 
economische grenzen. Juist in een tijd als de onze - een tijd 
van globalisering en steeds nauwere contacten tussen 
allerlei culturen en religies, maar ook een tijd van fragmen-
tatie en nadruk op eigen identiteit - zijn missionaire 
inzichten, ervaringen en praktijken, van essentieel belang. 
 
Het Evangelie en de sociale leer van de Kerk bieden ons een 
moreel kompas dat ons behoedt te ver mee te gaan in de 
waan van de dag. De uitdaging nu is om met grotere 
vrijmoedigheid ons geloof in te brengen bij discussies in het 
publieke domein. Het gaat erom in de publieke ruimte een 
geloofstaal te ontwikkelen en te spreken die aansluit bij de 
uitdagingen van deze tijd. 
 
Ieder mens beschikt over gaven die erop wachten gewekt te 
worden; gaven waarmee we de gemeenschap dichtbij en 
veraf kunnen opbouwen. Missie hoort bij het mens-zijn. 
 
De Kerk moet een plaats van belangeloze barmhartigheid 
zijn, waar allen zich welkom kunnen voelen en bemind, 
vergeven en bemoedigd om te leven naar het goede leven 
van het Evangelie. 
 
Een missionaire kerk maakt mensen tot leerlingen van Jezus, 
geeft ze de gelegenheid te blijven groeien in geloof en 
stimuleert hen om buiten de muren van de eigen kerk de 
goede boodschap te verkondigen. 
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Een missionaire kerk is een kerk die de deuren openzet en 
kijkt wat het kan betekenen voor de wereld dichtbij en veraf.  
Dat doet zij in dialoog en samenwerking met andere geloofs-
gemeenschappen en met allen die zich willen inzetten voor 
een betere samenleving en een wereld die toekomst heeft. 
 
De missionaire uitdaging is altijd om op nieuwe manieren 
aansluiting te vinden bij wat leeft onder mensen of om op 
creatieve manier oude tradities – zoals volksdevoties of 
bedevaarten – tot nieuw leven te wekken. 
 
In vergelijking met de westerse missionarissen van voor-
heen, hebben de nieuwe missionarissen niet het geld of de 
middelen om grote projecten van de grond te tillen. Zij 
brengen zichzelf en hun bereidheid om hier aan de slag te 
gaan. Zij brengen hun ervaring, hun geloof en verlangen om 
Jezus na te volgen. Zij proberen mensen bij te staan en 
bruggen te slaan tussen mensen die elkaar anders niet zo 
gauw ontmoeten. 
 
Buitenlandse religieuzen maken momenteel ruim 10 procent 
uit van de religieuzen in Nederland. Aangezien zij over het 
algemeen relatief jong zijn, ligt het in de lijn der verwachting 
dat zij in de toekomst een steeds groter percentage van de 
religieuzen in Nederland zullen uitmaken. Een nieuwe 
generatie missionarissen zal de hand aan de ploeg slaan: 
geëngageerde leken, jonge religieuzen uit binnen- en 
buitenland, leden van lekenbewegingen. Zij vormen een 
mondiale beweging van betrokken en door het Evangelie 
geïnspireerde mensen uit alle continenten die een bijdrage 
willen leveren aan de realisatie van het Rijk Gods op aarde. 
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Missie komt daarmee weer dicht te staan bij de manier 
waarop het geloof zich meestal heeft verspreid in de 
geschiedenis. 
 
Namelijk vanuit gelovigen die met anderen deelden wat hen 
bewoog en die door hun voorbeeld een bron van inspiratie 
waren. Zo heeft de kerk zich in de eerste eeuwen verspreid 
over grote delen van de wereld. Zo doet ze dat nu weer. 
 
De missionaris van nu - jong en oud, religieus of leek - gaat 
nog steeds over grenzen heen, slaat een menselijke brug 
tussen gemeenschappen en laat solidariteit en wederkerig-
heid ontstaan. 
 
Hoe het missionaire veld er precies uit zal zien, weet 
niemand. We geloven echter dat de Heilige Geest mensen 
blijft inspireren om het Evangelie in woorden en daden te 
verkondigen.’ 
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Giftencommissie: 

Jaarverslag 2020 
 
In 2020 vergaderde de Giftencommissie in dezelfde samen-
stelling als de jaren daarvoor. Theo van der Geest als 
voorzitter, Peter Hoogland en Piet Schoen als commissie-
leden. De Giftencommissie kwam in het klooster Vroenhof 
bij elkaar op 11 maart en 10 juni 2020. De vergadering van  
16 september en van 16 december 2020 vond plaats middels 
een schriftelijke ronde, omdat de Covid-19 maatregelen 
aangescherpt waren en daarmee de reisbewegingen en 
contactmomenten ingeperkt. Dit was even wennen, maar 
had verder geen invloed op de beoordeling van alle 
aanvragen. 
 
Veel extra aanvragen werden ontvangen vanwege de Covid-
19 pandemie. Projecten die stil kwamen te liggen, benodigde 
medicijnen, zuurstofapparaten en andere medische appara-
tuur, voedsel, schoon drinkwater, beschermingsmiddelen. 
Wereldwijd waren veel meer middelen nodig om te kunnen 
voorzien in levensonderhoud en gezondheid. Inkomsten 
vielen weg doordat er geen werk meer was, mensen ziek 
werden of erger, overleden. Daardoor ontstonden 
schrijnende toestanden en was het moeilijk om überhaupt te 
overleven. Waar mogelijk heeft de Giften-commissie een 
bijdrage geleverd om de leefomstandigheden te verbeteren 
in de diverse noodlijdende werelddelen. 
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In totaal kwamen er 82 aanvragen binnen, 22 meer dan in 
2019. Net zoals in 2019 bleek dat meerdere stichtingen een 
fors deel (+ 10%) van de inkomsten aan fondsenwerving 
besteden. Hier wordt nog steeds kritisch op beoordeeld, 
daar de voorkeur van de commissie met name uitgaat naar 
beginnende, kleinschalige projecten. 
 
De verzoeken kwamen van stichtingen die actief zijn in 
Afrika (47), gevolgd door Azië (23), Europa (9) en Amerika 
(3). 
 
Afgewezen werden 27 aanvragen. Reden hiervoor kan zijn 
dat het project niet past binnen de richtlijnen van de 
Giftencommissie, de aanvragen structureel worden of om 
financiële redenen, een te hoog bedrag voor fondswerving, 
overheadkosten en besteding aan het project zijn praktisch 
gelijk etc. 
 
Gehonoreerd werden 55 aanvragen, 11 meer dan in 2019. 
 
Verzoeken van montfortanen waren er in 2020 bijna niet. 
Alleen Wim Peeters uit Indonesië vroeg een bijdrage voor de 
aanschaf van laptops voor studenten. 
 
Behalve de hulp vanwege Covid-19 werden toezeggingen 
gedaan voor projecten die te maken hadden met de bouw of 
het onderhoud van scholen, het verstrekken van lesmateri-
alen, het aanstellen van leraren, het creëren van opvang-
plekken voor misbruikte, geëxploiteerde meisjes en voor 
eenzame ouderen. 
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In een vluchtelingenkamp in Bidi Bidi, Oeganda hebben 
vluchtelingen, mede door de bijdrage van de Giftencom-
missie, een radiostation kunnen bouwen. 
 
Aan zuster Joseph-Marie, in de volksmond ‘Engel van de 
zieken’ genoemd, werd geld gegeven - via Stg. Kerk in Nood 
- ten behoeve van een project in Syrië, voor de aanschaf van 
geneesmiddelen. 
 
Voor kinderen met orthopedische beperkingen in Bali werd 
een bijdrage gegeven aan de Stg. Loopgroep Bali Runners. 
Hiermee worden o.a. kinderen geholpen die vaak vanaf hun 
geboorte niet kunnen lopen en wordt daarnaast zorggedra-
gen voor hun revalidatie. 
 
Er werd nog een keer geholpen in Bali. Dit keer voor onder-
wijs en verbetering van het schoolgebouw voor gehandi-
capte kinderen. Daarnaast wordt getracht de kinderen 
uitzicht te geven op een zelfredzaam bestaan. 
 
Verder werd een bijdrage gegeven voor vrouwen in 
Oeganda na de coronacrisis (1e golf) ten behoeve van extra 
uitgaven voor microkredieten. 
 
In een weeshuis in Buthimilipadu (India) krijgen 80 kinderen 
van 3 tot 20 jaar onderdak, eten, zorg, scholing en een 
liefdevol gezinsleven. Hierdoor hebben ze meer kans op een 
goede toekomst. 
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In Ethiopië worden verloskundigen opgeleid om te voorko-
men dat door het ontbreken van deskundigheid veel 
vrouwen na een bevalling last krijgen van fistels en leren zij 
hoe deze operatief verwijderd kunnen worden. 
 
Sinds 2008 zoekt de Stg. Transport4transport uit Assen in 
Malawi (met name in Mangochi en Balaka) kleinschalige 
logistieke oplossingen, waaronder de fietsambulance om 
patiënten te kunnen vervoeren naar een kliniek. De fiets-
ambulances worden in Blantyre gemaakt en nu dienen er 
lokale werkplaatsen voor reparatie en onderhoud gebouwd 
te worden. 
 
Een kleine greep uit de veelvoud van aanvragen in 2020. Elk 
jaar weer blijft het verrassend te zien hoeveel vrijwilligers 
actief zijn voor zoveel goede doelen. Er wordt met grote 
inzet gewerkt om de helpende hand te bieden in het leven 
van velen, waar ook ter wereld. 
 
Het maakt blij als Giftencommissie iets te kunnen betekenen 
voor mensen in nood. 
 
Theo van der Geest (voorzitter) 
Peter Hoogland 
Piet Schoen 
Monique Heijman (notulist) 
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Jezus, een bron van leven, 

sterker dan de dood 

 
In onze wereld is het lastig om het 
hoofd overeind te houden. Het 
leven is vaak een gevecht met de 
vele verschijningsvormen van de 
dood. Door ons telkens weer toe te 
zeggen dat hij ons nabij is zoals 
ouders aan kinderen, zet God ons op 
de risicovolle wegen van vrede en 
gerechtigheid. Hij wil dat we niet 
bang zijn, zelfs voor de dooie dood 
niet: ‘Ik ben met je, jij bent mijn 
geliefde zoon of dochter; kom op 
voor het leven”. 
 
Pasen maakt niet zomaar een einde 
aan lijden, ziekte, onrecht en dood. 
Het staat in de horizon van de 
Messiaanse strijd tegen de machten 
van de duisternis en zegt dat we ons 

niet moeten laten ontmoedigen door momenten van pijn en 
smart. Pijn en smart kunnen ons cynisch maken en bitter 
stemmen. Ze kunnen ertoe verleiden het hoofd in de schoot 
te leggen, zwartgallig te worden en de pessimist uit te gaan 
hangen. 
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Bij alle begrip die hij daarvoor had, gaat Jezus daar fel 
tegenin. Hij steekt zijn hand uit naar lammen en blinden, 
melaatsen, vereenzaamden en zieken. Hij luistert naar 
degenen die met zichzelf, met anderen en met God over-
hoop liggen, én hij bezielt hen met zijn eigen levensmoed en 
godsvertrouwen. Zo wil hij voorkomen dat zij al dood gaan 
voordat ze gestorven zijn. 
 
Hij neemt de schoonmoeder van Petrus die door koorts 
verlamd is, bij de hand, helpt haar op te staan waarna zij een 
helpster van anderen wordt. Zo wordt Jezus een bron van 
leven, sterker dan de dood. Wie hem daarin volgt - met 
vallen en opstaan - verneemt van tijd tot tijd de Stem die 
mensen van gedaante en van levensinstelling doet 
veranderen. Dan gaat ook in hen het licht schijnen midden in 
duisternis en dood. 
 
Wiel Logister smm 
 
(eerder verschenen in ‘Onderweg naar Pasen’ 2015, BerneMedia) 

 

Klimaatgebed 

 
God, 

U laat nooit los wat uw hand begon. 
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan. 

Zoveel schepselen roeren zich weer. 
Grutto’s keren terug in onze weilanden. 

hazelaars staan alweer in bloei. 
Uw Geest ademt in al uw schepselen. 

Elke dag maakt de schepping uw naam groot. 
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Heer, 
U laat nooit los wat uw hand begon. 

U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid  
en diversiteit. 

Maar wij hebben haar respectloos behandeld. 
We hebben uitgebuit, vervuild, kapotgemaakt. 

Het klimaat verandert, dieren sterven uit, 
mensen worden het slachtoffer van andere mensen. 

 

  
 

Vader, 
U laat nooit los wat uw hand begon. 

U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel. 
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping. 

U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon. 
 

God, 
U laat nooit los wat uw hand begon. 

U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd. 
Geef ons ogen, die zien wat juist is. 

Ogen, die herkennen wat veranderbaar is. 
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld, 

waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt. 
Geef ons een hart voor alles wat leeft, 

vul ons met bewogenheid en liefde. 
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Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling. 
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede. 

Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen, 
en u groot mag maken. 

Amen. 
 
 

Gebeden in het klimaatweekend van 13-14 maart 2021 
in de oecumenische viering van Groen Gelovig. 

 
 

 
 


